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2021. október 15. /Vidéki Nők Nemzetközi Napja/Agrárminisztérium 

Tisztelt Nagykövet Asszony, Your Excellency!  

Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony, Elnök asszony!  

Dear Lotta and Dono! Tisztelt Vendégeink, Hölgyeim és Uraim! 

 

Szeretettel köszöntök valamennyi jelenlévőt, Isten hozta Önöket, hálás vagyok és öröm 
számomra, hogy itt lehetünk mindnyájan! Köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket és 
elfogadták meghívásunkat mai programunkra.  

Pár nappal ezelőtt - hétfőn este - is köszöntőt mondtam. Akkor azzal kezdtem beszédemet, 
hogy: furcsa időszak van mögöttünk - valami változott és valami visszatért. Azt hiszem, nem 
állok távol a valóságtól, ha most is ezt állítom.  

Mi változott? Hosszú idő után végre, személyesen találkozhatunk mindannyian. A pandémia 
okozta elmúlt másfél év olyan kihívások elé állított bennünket egyénként, civil szervezetek és 
egyéb közösségek tagjaiként is, amelyekre gyorsan és rugalmasan kellett reagálnunk: 
mindenekelőtt előtérbe kerültek az online platformok, tudást, erőforrásokat kellett 
transzformálnunk és transzportálnunk. A hozzáállásunkat nyitottabbá kellett tennünk, a 
reakcióidőnkön pedig nem ártott faragni, és felismerni, elismerni a közösségek-
együttműködések katalizáló erejét. 

Nézzük, mi tért vissza!  A Vidéki Nők Nemzetközi Napja, melyet 2015-ben nemzetközi mintára 
honosított meg Magyarországon a Magyar Női Unió. Az elmúlt hat év vidéki nagyvárosokban 
- Kecskeméten, Harkányban, Debrecenben, Kalocsán, Tolnán, Nyugat-Nógrádban - 
megrendezett konferenciái után idén Budapest a helyszín, a téma pedig az agráriumban 
tevékenykedő nők előtt álló kihívások és lehetőségek.  

Fontos és elengedhetetlen szükségszerűség, hogy a változások és visszatérések közepette is 
kellenek biztos pontok. Az MNU küldetése, céljai és üzenetei az új kihívások idején is egyfajta 
kapaszkodóként áll előttünk, mindemellett 2013-as fennállása óta gyorsan és rugalmasan reagál 
a hazai és nemzetközi kihívásokra. Mint említettem, a Vidéki Nők Nemzetközi Napját 2015-
ben nemzetközi mintára az MNU honosította meg Magyarországon. Az ENSZ évente 
megrendezésre kerülő CSW66 rendezvényének 2022-es ajánlásában a klímapolitika és a nők 
hozzáadott értékének kapcsolata áll. Az MNU állandó résztvevője a CSW eseményeknek, ezért 
is kiemelt fontosságú, hogy idei konferenciánk szakmai programját is a nemzetközi 
ajánlásoknak és témáknak megfelelően állítottuk össze.  
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Szeretnék még kicsit időzni az elején idézett változásra és a visszatérő helyzetekre. A 
klímaváltozás tény. Már nem visszatérő, hanem állandó jelenség életünkben.  Fontos 
felismerésünk, miszerint az életszínvonal emelése és az éghajlat védelme nem választható el 
egymástól - e két tényező szervesen összekapcsolódó elkötelezettséget és kötelezettséget jelent. 
Az MNU elmúlt évek során végzett tevékenységei és tapasztalatai azt bizonyítják, a vidéki 
nőkben hatalmas potenciál rejlik: képesek gyorsan és rugalmasan reagálni az új kihívásokra, 
emellett tudatában vannak, hogy saját szűkebb és tágabb környezetükön belül kiemelkedő 
szerepet játszanak a környezettudatos viselkedés kialakításában és támogatásában. 

Facebook-oldalunkon a következőképpen hirdettük meg az eseményt a kivetítőn is látható  
csodálatos “almás” képpel: 

  

Holnap - azaz ma - reggel kiderül, hogy kerül az alma az asztalra, hogy miben rejlik a Nők 
ereje, és hogy mi is valójában hozzáadott értékünk a Családhoz, az Otthonhoz, a 
Közösségekhez, a Földhöz. Sőt! Egy meglepetés is bejelentésre is kerül!  

Témáink: klímapolitika – a nők hozzáadott értéke - fenntarthatóság - digitális biztonság - a 
vidéki nők helyzete itthon és a nagyvilágban - innováció - nőként vezetőként. Előadások, 
kerekasztal-beszélgetések, könyv- és termékbemutató keretében. 

Mi a titkunk? Hiszünk az együttműködés erejében. Hisszük, hogy a jelen és a jövő fenntartható 
társadalma csakis a nők hozzáadott értékének elismerésével érhető el. Fontos, hogy valódi 
szövetségesként tekintsünk egymásra közös céljaink megvalósításában. 

Hisszük, hogy a jelen és a jövő fenntartható társadalma csakis a nők hozzáadott értékének és 
erejének megismerésével és elismerésével érhető el.  Bízom benne, hogy a felismerés fázisán 
már túl vagyunk. Ha nem - hiszen a világ számos területén élnek nők más kultúra, vallás és 
eszmék keretek között -, akkor kötelességünk és küldetésünk ezen változtatni tudás, erőforrás, 
lehetőségek, jó példák és tapasztalatok megosztásával. 

Hisszük, hogy kötelességünk valódi szövetségesként tekinteni egymásra közös céljaink 
megvalósításában. Hisszük, hogy az MNU hazai és nemzetközi együttműködései keretében 
vállalásaival, céljaival, tevékenységével kiemelten tudja támogatni a környezettudatosságot és 
a fenntarthatóság elveit képviselő nőket. 



 
 

 
H-1016 Budapest Tigris utca 3. | info@mnunio.hu | www.mnunio.hu 

 

És az előzetes kommunikációnkban feltett - „Hogy kerül az alma az asztalra?” kérdésre -  a 
válasz:  

Az alma ősi szimbólum - a kezdetektől a női minőség jelképe.  Higgyünk az alma erejében – 
higgyünk a Nők Erejében a változások és állandóságok közepette is! Kihívások jönnek-
mennek: egyénként, civil szervezetek és egyéb közösségek tagjaiként csakis úgy tudunk 
gyorsan és rugalmasan reagálni, ha együtt, egymással, egymásért tesszük a dolgunkat. 

Kérem, vigyenek magukkal egy-egy csipetnyit abból, amit itt ma megosztunk Önökkel! 

Vigyék magukkal, hogy nőként - anyákként, feleségekként, civil szervezetek képviselőiként, 
emberekként - ezzel a csipettel is részt vállalhassanak a tudás, az erőforrások, a lehetőségek és 
a jó példák megosztásában. Tudatosan, elkötelezetten egy fenntartható világért - egymás 
jelenéért és jövőjéért. 

 

Köszönöm figyelmüket. 

 

 
 
  
 
 

 


